АНЕКС
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
Член 1
Професионалните референци на кандидатите за избор во наставно-научни и
соработнички звања се вреднуваат во следниве области, односно наставни дисциплини:




наставно-образовна дејност (НО);
научно-истражувачка дејност (НИ);
стручно-апликативна дејност (СА).

Референците кои се вреднуваат во секоја од горенаведените области, односно
наставни дисциплини се наведени во табелите во член 2 до член 5.
Член 2
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Настава на прв циклус на студии
Настава на втор циклус на студии
Настава на трет циклус на студии
Настава на прв циклус на студии на други универзитети во Македонија
Настава на втор циклус на студии на други универзитети во Македонија
Настава на трет циклус на студии на други универзитети во Македонија
Настава на прв циклус на студии на други универзитети во странство
Настава на втор циклус на студии на други универзитети во странство
Настава на трет циклус на студии на други универзитети во странство
Член на комисија за оцена или одбрана на докторат
Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура
Член на комисија за оцена или одбрана на специјалистичка работа
Ментор на дипломска работа
Позитивно рецензиран универзитетски учебник
- автор
- коавтор
Учебник издаден и во употреба на универзитет во странство
- автор
- коавтор
Изменето и дополнето издание на учебник
- автор
- коавтор
Издание на улебно помагало
Превод на учебник
Позитивно рецензирана збирка задачи или практикум
- автор
- коавтор
Интерна скрипта од предавања
Интерна скрипта од вежби
Основен школски или средношколски учебник
- автор
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- коавтор
Научно-популарна книга
- автор
- коавтор
Научно-популарна или наставно-историска статија во стручно-методско списание
Рецензент на универзитетски учебник
Рецензент на учебник за средно образование
Рецензент на научно-истражувачки проект
Други активности во рамките на наставно-образовна дејност

Член 3
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Одбранета докторска теза
Одбранета магистерска работа
Одбранет специјалистички труд
Ментор на докторска дисертација
Ментор на магистерска работа
Раководител на национален научен проект
Раководител на меѓународен научен проект
Национален координатор на меѓународен научен проект
Учесник во национален научен проект
Учесник во меѓународен научен проект
Монографија / библиографија
Монографија објавена во странство
Дел од монографија / библиографија
Дел од монографија објавен во странство
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание
Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно научно/стручно списание со
меѓународен уредувачки одбор
Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно популарно списание
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен
собир
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен
собир со меѓународен уредувачки одбор
Пленарно предавање на научен/стручен собир
Секциско предавање на научен/стручен собир
Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество
Секциско предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество
Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет
Одржано предавање на покана на универзитет
Одржана обука за потребите на стопанските и нестопанските дејности
Учество на научен/стручен собир со реферат
Одржано предавање на семинар за потребите на домашни спортски здруженија и федерации
Одржано предавање на семинар за потребите на меѓународни спортски здруженија и федерации
Раководител на проект за унапредување и развој на високото образование
Член на проект за унапредување и развој на високото образование
Други активности во рамките на научно-истражувачка дејност
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Член 4
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Стручна монографија
Стручна монографија објавена во странство
Книга од стручна област
- автор
- коавтор
Поглавје во книга
- автор
- коавтор
Речник
- автор
- коавтор
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија
Патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост
Идеен проект
- одговорен проектант
- учесник/соработник
Студија
- одговорен проектант
- член на тим за изработка на студија
Главен (основен) проект
- одговорен проектант
- учесник/соработник
Изведбен проект
- одговорен проектант
- учесник/соработник
Ревизија
- одговорен
- учесник/соработник
Надзор
Вештачење/експертиза
Стручен консултант
Рецензент на книга од стручна област
Создавање на сорти
- автор
- коавтор
Апликативен проект
- раководител на проект
- учесник / соработник
Имплементација на систем за квалитет во високото образование (координатор за квалитет,
одговорен за квалитет и член на акредитационо тело)
Дизајн или изработка на информациски систем
Учество во работата на комисии за државни натпревари
Член на национална жири-комисија
Член на меѓународна жири комисија
Урбанистички проект
- автор
- учесник/соработник
Урбанистички план
- автор
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- учесник/соработник
Воведување нова лабораториска/клиничка метода
Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание
Уредник на зборник на трудови на високообразовна и научна институција
Уредник на зборник на трудови од научен/стручен собир
Претседател на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир
Член на организационен нили програмски одбор на научен/стручен собир
Претседател на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир
Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир
Државна награда за научни постигнувања
- самостоен
- учесник во тим
Награда за научни постигнувања од струкова организација
- самостоен
- учесник во тим
Студиски престој во странство
- до три месеци
- до 6 месеци
- повеќе од 6 месеци
Членство во извршно тело на меѓународна организација која поддржува/организира
научноистражувачка дејност (FP7, COST, ICGEB, IEAE и сл.)
- претседател
- член
Ректор
Проректор
Декан/директор
Продекан / заменик директор
Раководител на внатрешна организациона единица / лабораторија
Член на универзитетски сенат
Член на универзитетска комисија
Раководител на ЕКТС на Универзитет / единица
Член на Совет на докторскин студии на Универзитетот/Единицата
Член на комисија за избор во звање
Координатор на студиска програма
Раководител на постдипломски или докторски студии (втор и трет циклус студии)
Подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл.)
Учество во комисии и тела на државни и други органи
Претседател на Советот за наука на Министерството за образование и наука
Член на Советот за наука на Министерството за образование и наука
Национален координатор за одредена стручна област
Учество во изработка на национална програма од одредена област
Раководител на полски опит
Други активности во рамките на стручно-апликативна дејност

Претседател на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование (претходно
Одбор за акредитација)
Член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование (претходно Одбор
за акредитација).
Ректор
Проф. д-р Златко Жоглев с.р.
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